Verslag vergadering Raad van Toezicht EduMare
Datum
Plaats
Aanvang
Aanwezig

: dinsdag 15 februari 2022
: Raadzaal, bestuurskantoor Abbenbroek
: 19.30 uur
: RvT: de heren H. Fledderus, B. van Dam, J. van Veen,
M. van den Oever, R. Janse (online), J. van Kessel (beoogd lid,
aanwezig vanaf agendapunt 3) en mevr. M. Hannewijk.
CvB: mevr. I. van Doesburg
Business Controller: Dhr. M. de Haas
Management assistent: Mevr. M. van Splunder (notulist)
Adviseur onderwijs en kwaliteit: mevr. K. Verwoest - agendapunten 6
en 7
Anculus: mevr. N. Groenen directeur bedrijfsvoering - agendapunt 8

1. Opening en vaststelling agenda
Dhr. Fledderus opent de vergadering met een spreuk van Winston Churchill: “Democratie is
de noodzaak om af en toe te buigen voor de mening van anderen”. Dhr. Janse sluit in
verband met privéomstandigheden online aan bij de vergadering.
De agenda is vastgesteld.
2. Verslag openbaar deel vergadering van 14 december
Naar aanleiding van het verslag geeft mevr. Van Doesburg een toelichting op de stand van
zaken en de genomen acties door de Taskforce. Eén van de opbrengsten is dat uit de
gesprekken met kandidaten tien zij-instromers zijn aangesteld, zij gaan starten met de
opleiding.
Het verslag is vastgesteld en goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van de
actie- en besluitenlijst en het planning & control overzicht.
Namens de RvT zijn Dhr. Van Veen en Dhr. Fledderus bij de GMR vergadering aanwezig op
10 maart a.s.
Bij de opening van Kindcentrum De Samenstroom op 25 februari zijn vanuit de RvT dhr.
Fledderus, Dhr. Van Dam en dhr. Van den Oever aanwezig.
3. Mededelingen Raad van Toezicht
Benoeming nieuw lid RvT
Dhr. Fledderus spreekt zijn waardering uit voor de begeleiding van de sollicitatieprocedure
door Scolix. Er volgt een korte toelichting hoe de brievenselectie en gesprekken zijn
verlopen. De voorgedragen kandidaat, Dhr. Van Kessel, is deskundig op het gebied van
onderwijskwaliteit gezien zijn ervaringen in het onderwijs en zal ook toetreden tot de
kwaliteitscommissie.

De vergadering neemt een positief besluit om de heer Van Kessel te benoemen als lid van
de RvT van EduMare. Na de besluitvorming is de heer Van Kessel aangeschoven bij de
vergadering en volgt er een nadere kennismaking met elkaar.

4. Mededelingen College van Bestuur
Mevr. Van Doesburg geeft een toelichting naar aanleiding van vragen over de
mededelingen.
Er zijn een aantal interne beheersmaatregelen om een veilige cultuur te creëren binnen
EduMare. EduMare heeft een externe vertrouwenspersoon aangesteld en op alle scholen
zijn opgeleide interne vertrouwenspersonen aanwezig. In de nieuwsbrieven, schoolgidsen
en tijdens vergaderingen wordt aandacht besteed aan het vertrouwenswerk. De externe
vertrouwenspersoon is jaarlijks ook aanwezig tijdens het directeurenoverleg.
Conform het implementatieplan van de nieuwe bestuursstructuur stond ten tijde van de
vorige vergadering van de RvT het punt van benoeming van een regiodirecteur tot
waarnemer bij (kortdurende) afwezigheid van de bestuurder nog open. Hier is inmiddels in
voorzien. Vanuit de groep regiodirecteuren werd unaniem Gerard Faber voorgedragen.
Deze benoeming werd gesteund door de extern adviseur van Scolix. Gezien de kennis en
ervaring van Gerard, zijn senioriteit en prettige persoonlijkheid heeft het bestuur de
benoeming overgenomen. Er is op dit moment nog geen tweede waarnemer benoemd.
Vanwege het goede samenspel tussen bestuur, regiodirecteuren en business controller is
dat op dit moment niet noodzakelijk.
De RvT stemt in met de voordracht vanuit de groep regiodirecteuren dat bij (kortdurende)
afwezigheid van het CvB Gerard Faber optreedt als waarnemer.
Strategisch beleidsplan 2023-2027
De RvT kan als toehoorder aanschuiven bij de verschillende sessies die georganiseerd gaan
worden.
Presentatie DLK E team
De PO Raad heeft veel interesse in hoe wij de leerlingenraad en het leerlingencongres
binnen EduMare vormgeven, de bestuurder informeert de PO Raad hierover.
Aanvulling op de begroting
Vanwege het niet doorgaan van de fusie met de scholen in Rozenburg is er een aanvulling
op de begroting gemaakt.
5. Ingekomen stukken
Er is een brief binnengekomen met een melding van hoger beroep bij de Raad van State
van een ouder uit Brielle die het niet eens is met de uitspraak van de rechtbank, waarbij in
het geschil tussen EduMare en de ouder, EduMare in het gelijk is gesteld. In overleg met de
jurist wordt er een verweerschrift opgesteld.

Mevr. Van Doesburg geeft een toelichting op het proces wat tot nu toe heeft
plaatsgevonden.
6. Vierjarig Inspectie onderzoek bestuur en scholen
Mevr. Verwoest geeft een toelichting op het inspectie bezoek dat gepland staat in maart
2022. De inspectie zal ook in gesprek willen gaan met de auditcommissie en de
kwaliteitscommissie vanuit de RvT. Deze gesprekken zullen gezamenlijk worden voorbereid.
De scholen zijn voorbereid op het inspectiebezoek, de verwachting is dat er geen
bijzonderheden uitkomen. Er zijn twee scholen die de ambitie hebben om in het nieuwe
schooljaar op te gaan voor het predicaat ‘goed’.
7. Identiteitscommissie/ plan van aanpak burgerschap
Plan van aanpak burgerschap
De wet burgerschapsonderwijs is in augustus 2021 aangepast, dit is nog niet op alle scholen
vormgegeven. Er is een plan van aanpak gemaakt hoe alle scholen hierin worden
meegenomen. De nadruk ligt op het verbinden van burgerschap met belangrijke EduMare
specifieke thema’s als identiteit, inclusie en diversiteit.
De RvT is zeer te spreken over deze aanpak en adviseert om pilots in te richten voor
scholen die sneller kunnen dan in het plan van aanpak is aangegeven.

8. Strategisch Huisvestingsbeleid
Mevr. Groenen geeft een toelichting op de visie en werkzaamheden van Anculus voor
EduMare.
Daarna volgt een toelichting op hoofdlijnen op het concept strategisch huisvestingsbeleid en
wordt een aantal vragen beantwoord.
De RvT geeft de volgende adviezen:
•
•
•
•
•
•
•

Een doorkijk naar financiën over 40 jaar toevoegen.
De verantwoordelijkheid ten aanzien van scholen die in huur zijn of in medegebruik mag
duidelijker naar voren komen.
Per school een analyse maken wat is de plek van de school in de wijk en wat zijn de
behoeftes in de wijk.
Goede afspraken maken met de gemeenten over de schoolpleinen/ maatschappelijke
pleinen.
Meer inzicht op functie verbeterende middelen op de scholen om deze toegankelijk te
maken voor mindervaliden.
Onderbelichte aspecten beter toelichten en uitzetten in een planning, bijvoorbeeld
verkeersveiligheid om de school.
Ook aandachtspunten opnemen die in het volgende beleid worden toegevoegd.

Daarna kan het document vastgesteld worden.

9. Jaarverslag AVG
Dhr. De Haas geeft een toelichting over het proces van de totstandkoming van het AVG
jaarverslag. Een belangrijk punt is nu dat er een verwerkingsregister moet worden gemaakt
en bijgehouden. Ook worden doelstellingen vastgezet zodat deze bij een toekomstige
controle door de AP (autoriteit persoonsgegevens) voorgelegd kunnen worden. Een mooi
doel kan ook zijn om een certificering op te nemen in het plan van aanpak.
Het plan van aanpak (concept) is een mooie opstart. De RvT wordt graag regelmatig op de
hoogte gehouden van de stand van zaken rondom de AVG.
10. Rondvraag
In de NPO plannen van de gemeente zitten initiatieven voor weerbaarheidstrajecten op de
scholen. Bepaalde groepen op scholen participeren hier ook zelf in.
11. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging voor ieders inbreng, de
vergadering.
Aldus vastgesteld door de voorzitter in de 11e vergadering EduMare van 19 mei 2022.
H. Fledderus
Voorzitter

